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حدود التدخل التركي
} حميدي العبدالله
تركيا كانت من أكثر المتض ّررين مما يجري في محافظة
حلب اآلن .وض��رر تركيا ال يكمن فقط في خسارة رهاناتها
منذ ان��دالع الحرب على سورية ،وسقوط أحالمها في إقامة
مناطق آمنة ،قد يجري اقتطاعها الحقا ً وض ّمها إلى تركيا ،بل
يتركز في أمرين أساسيين ،األول ق��رب إقفال أه � ّم البوابات
لتعزيز وتكريس النفوذ التركي داخ��ل سورية عبر جماعات
مسلحة والؤها بالدرجة األولى للحكومة التركية ،فالجماعات
المسلحة المرتبطة بتركيا على وشك الخروج بشكل كامل من
ريف الالذقية ،وعند سقوط ناحية كنسبا ،سيت ّم إغالق بوابة
ريف الالذقية بشكل كامل .واليوم يمكن القول إنّ بوابات ريف
حلب الشمالي المريحة لتركيا باتت مقفلة ،فجزء من الحدود
التركية  -السورية وال سيما في محافظة الرقة تسيطر عليها
وحدات الحماية الشعبية الكردية ،وهي قوة معادية لتركيا وال
أي نحو كان.
تجسد النفوذ التركي على ّ
ّ
المقطع اآلخ��ر من ال�ح��دود -السورية التركية الممتدة من
ج��راب�ل��س ب��ات�ج��اه اع ��زاز تسيطر عليه «داع� ��ش» ،م �ع��روف أنّ
التعاون المكشوف والعلني بين «داع��ش» والحكومة التركية
أضراره تفوق المكاسب التي يمكن تحقيقها منه ،فضالً عن أنه
يضع الحكومة التركية في دائرة االتهام بالتعاون مع اإلرهاب
وعدم جديتها في محاربة «داعش».
مقطع آخر من الحدود وهو اعزاز ،لم يعد يفضي إلى باقي
ال��ري��ف الحلبي أو مدينة حلب بعد تحرير الجيش السوري
للمنطقة الواقعة جنوب اعزاز وصوالً إلى نبّل والزهراء ،وباتت
البلدات والمدن الواقعة في شرقي نبّل والزهراء محاصرة من
قبل الجيش السوري ،ومن المستحيل وصول مساعدات تركية
إليها عن طريق ريف حلب الشمالي ،وطريق إمدادها الوحيد هو
ريف إدلب الغربي الشمالي الذي يستهدف من طائرات التحالف
ال��روس��ي – ال�س��وري بشكل دائ��م .أم��ا مقطع ال�ح��دود التركية
 السورية في ناحية عفرين ،حيث الغالبية الكردية ،فهو الأي حاضنة للنفوذ التركي ،بل كان سكان هذه الناحية
يشكل ّ
في صراع مسلح دائم مع المجموعات التي ترتبط بتركيا.
هذه الوقائع تؤكد أنّ تركيا فقدت بوابتين من ثالث بوابات
أي بوابات ريف الالذقية وريف
نشر نفوذها داخ��ل سوريةّ ،
حلب ،ولم يبق لديها سوى بوابات ريف إدلب.
لكن م��ن المعروف أنّ محافظة إدل��ب ال تشكل م��ن الناحية
الجغرافية ومن ناحية عدد السكان األهمية التي تمثلها حلب
وري�ف�ه��ا ،كما أنّ مسألة إق�ف��ال ه��ذه ال�ب��واب��ة ه��ي مسألة وقت
ال أكثر وال أ ّق��ل .إذ أنه ما إنْ يت ّم تطهير ريفي حلب والالذقية
بصورة كاملة من الجماعات المسلحة اإلرهابية والمرتبطة
بتركيا س�ي�ت� ّم ال �ت �ف � ّرغ لمعالجة ال��وض��ع ف��ي محافظة إدل��ب،
واألرجح أن تستهدف هذه المحافظة بهجوم من محاور ثالثة،
أي الجنوبي على محوري سهل الغاب والطريق الدولي الذي
ّ
يربط حماه بحلب ،وعبر ريف الالذقية ،ومن الجنوب والشمال
عبر محور حلب سراقب ،وريف حلب الغربي من نبّل والزهراء
والطامورة.

انف�صال تركيا وال�سعودية
ـ قد ال يبدو السياق الراهن للمواقف التركية والسعودية خصوصا ً تجاه
سورية سببا ً لمثل هذا االستنتاج.
ـ التعاون التركي السعودي للحصول على تغطية لتدخل بري في سورية
والتراجع عن المشروع بسبب الرفض األميركي قد يكون آخر تعاون بينهما.
ـ تركيا غارقة ومجبرة على مواصلة المقامرة ولو بالتغطية النارية ونقل
المسلحين ،لكن السعودية غير مضطرة للخسارة ألجل تركيا وهي في اليمن
وحيدة تغرق.
ـ التفاهم الروسي األميركي على جعل تركيا تخسر مقابل فتح الباب
للسعودية يبدو واضحا ً بالتمييز بين “أحرار الشام” و”جيش اإلسالم” في
تصنيف اإلرهاب ووقف النار.
ـ سورية تتحفظ على الرهان على السعودية و”جيش اإلسالم” ،لكنها
تترك المناورة تتحدّث عن نفسها ،فهل سيتم ّكن السعوديون من التغيير وتقبّل
ح ّل سياسي مع بقاء الرئاسة خارج النقاش؟ وهل سيتقبّل “جيش اإلسالم”
المشاركة في الحرب على “النصرة” و”داعش” تحت لواء الجيش السوري؟
ـ يحتمل التحالف السوري مع روسيا تح ّمل المناورات التي يستدعيها وضع
روسيا كدولة عظمى.
ـ إنتقال “داعش” إلى ليبيا سيضع مصر وتركيا في مواجهة بعضهما بعضاً،
والسعودية ستجد نفسها مع روسيا وأميركا وراء مصر.
التعليق السياسي

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص هذه الصفحة صبيحة كل يوم اثنين ،لتحتضنَ محطات المعات من تاريخ الحزب
ُت ّ
خص ُ
السوري القومي االجتماعي ،صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار الحزب،
فأضافوا عبرها إلى تراث حزبهم وتاريخه التماعات نضالية هي خطوات راسخات على طريق
النصر العظيم.

وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا ،يجب أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد ،ذلك أننا
كأ ّمة ،استمرار مادي روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي ،وبالتالي فإن إبراز محطات
الحزب النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وح��دة الوجود القومي منذ انبثاقه وإل��ى أن تنطفئ
الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

ثانوية النه�ضة في مرمريتا
استكماال ً لما عممناه تعريفا ً عن مدارس كان الحزب
قد أسسها في مناطق مختلفة من الكيان الشامي ،نع ّمم
أدن��اه النبذة عن ثانوية النهضة في «مرمريتا» بما
تو ّفر لدينا من معلومات ،آملين أن نحظى من الرفقاء
الذين د َرس��وا أو د ّرس��وا في ثانوية النهضة ،أو من
رفقاء في مرميتا لديهم اإلطالع الكافي على الثانوية
المذكورة ،فيكتبوا مالحظاتهم أو يغنون هذه النبذة
بما يملكون من معلومات مفيدة عنها(. )1
يورد األستاذ عيسى ط ّنوس في الصفحة  397من
مؤلفه «من ذاكرة مرمريتا» ما يلي:
«جاء تأسيس ثانوية النهضة عندما تداعى عدد
من الطالب الذين ينتسبون للحزب السوري القومي
االجتماعي في مرمريتا والمفصولين من الثانوية
الغسانية( )2بسبب نشاطهم الذي ال يتالءم مع االتجاه
الفكري إلدارة المدرسة الغسانية .وكانت األرضية
مناسبة لقيام ثانوية النهضة بفضل الدكتور نقوال
رفيق الخوري الذي كان منفذا ً للحزب السوري القومي
االجتماعي في مرمريتا وصاحب صيدلية فيها .قرر
الدكتور نقوال وبدعم من رفاقه التقدم بطلب ترخيص
رسمي باسمه كونه يتمتع بالشروط الالزمة ،ودون
انتظار الموافقة أعلن عام  1950عن افتتاح ثانوية
النهضة .تألفت من عدد من الغرف ومعظمها باإليجار،
من منزل الياس بربر يازجي ،وإلى جانبه غرفتين
من الياس ديوب وب��دأت الدراسة بجميع الصفوف:
اإلعدادي والثانوي.
تشكلت اإلدارة والهيئة التدريسية ومعظمهم من
أفراد الحزب السوري القومي االجتماعي:
مديرا ً
عبدالله شحادة يازجي
()3
مد ّرسا ً ومعاونا ً
رج��اء عبدو أنيس يازجي
للمدير
مد ّرسا ً
خليل جرجس يعقوب
()4
مد ّرسا ً
حيدر اسماعيل عيسى
مد ّرسا ً
		
عادل عواد
مد ّرسا ً
		
عفيف نعمة
بعض ه��ؤالء المد ّرسين ومنهم حيدر اسماعيل
عيسى وعادل عواد كانوا يد ّرسون في مدرسة الحزب
في ثانوية حزور في مشتى الحلو.
افتتحت المدرسة داخلية ومختلطة .جاء أثاثها
بفضل الدكتور نقوال رفيق الخوري الذي اشتراه من
حسابه الخاص وكان في بدايته بسيطاً ،ثم تطور إلى
األفضل مع مرور الزمن.
ومن عام  1952-1951وبسبب تكليف الدكتور
نقوال بمهام منفذية الحزب في بانياس ،غادر ثانوية
النهضة واستقر في بانياس منذ عام  1952وافتتح
صيدلية هناك.
انتقلت رخصة المدرسة باسم خالد رضا مد ّرس
العلوم في الثانوية األهلية بدمشق التي يملكها سليم
عبدالله يازجي لكن المدير الفعلي هو رجا عبدو أنيس
يازجي والمد ّرسون هم:
رجا عبدو أنيس يازجي ،حيدر عيسى اسماعيل،
زهير ص�لاح ،يوسف البنا ،ط�لال جرجس ،نجيب
كحالة مد ّرسا ً للغة الفرنسية وناظرا ً عاما ً للمدرسة.
ك��ان��ت ن��ت��ائ��ج االم��ت��ح��ان��ات ال��ع��ام��ة اإلع���دادي���ة
والثانوية جيدة جدا ً بلغت  85في المئة من المتقدمين
لإلعدادية والثانوية (مقابلة مع األستاذ نجيب كحالة
 )2012/6/5ومعظم طالبها من محافظتي الحسكة
ودير الزور ،إضافة إلى طالب منطقة وادي النصارى،
وبعد حصول ميشيل أدي��ب على اإلج��ازة في األداب
استلم إدارة المدرسة ونقل الترخيص باسمه عام
 ،1952بينما غ��ادر رجا عبدو يازجي إلى دمشق
لمتابعة دراسته ألنه كان في السنة األخيرة من كلية
األداب والعلوم اإلنسانية (قسم الفلسفة) بجامعة
دمشق ،وأصبح ميشيل أديب المدير الفعلي وصاحب
الترخيص.
صفوف المدرسة مختلطة ذك��ور وإن���اث داخلي
وخارجي .المركز الداخلي في بناء حبيب عبدالله
رحمة الطابق الثاني فوق ك��راج مار يوحنا ومكان
البناء سابقا ً مركزا ً للبريد والبرق والهاتف .ثم انتقلت

إعداد :لبيب ناصيف

إلى منزل اسبر جميل يازجي ومن ثم منزل طنوس
ابراهيم معطي قرب مار بطرس (منزل عبدو معطي
حالياً) بلغ ع��دد ط�لاب القسم الداخلي  60طالبا ً
وتألفت الهيئة التدريسية من:
ميشيل أديب مديرا ً ومد ّرسا ً
بطرس حنين مد ّرسا ً  /من فلسطين
محمد األعرج مد ّرسا ً  /من حماة
شوكت صفتلي مد ّرسا ً
عيسى بندقي مد ّرسا ً
وليد مدفعي( )5مد ّرسا ً
من ه��ؤالء المد ّرسين اثنان دائ��م��ان هما :نجيب
كحالة وحيدر عيسى اسماعيل أما الباقون فيتوزعون
للتدريس في مدارس الحزب وهي :مدرسة الحرية في
صافيتا ،النظام الجديد في السودا -طرطوس ،ثانوية
حزور مشتى الحلو.
يتقاضى هؤالء المد ّرسين راتبا ً شكليا ً لمصروفهم
العادي وكان على النحو التالي:
ميشيل أديب  425ل.س وهو أعلى راتب في ذلك
الوقت.
حيدر عيسى اسماعيل  125ل.س ألن��ه متزوج
وصاحب عائلة.
نجيب كحالة  50ل.س.
باقي المد ّرسين  50ل.س لكل مد ّرس شهرياً.
وأح��ي��ان��ا ً ال يستلم ال��م��د ّرس��ون روات��ب��ه��م وإنما
يتقاضون أجور سفر إلى المدارس التي يد ّرسون فيها
لكنهم يتناولون طعامهم مع القسم الداخلي.
أما أقساط المدرسة :بعضها مجاني بسبب ضعف
الحالة المادية للطالب .الطالب الداخلي يدفع 50
ل.س.
ع ّين المساعد المتقاعد حبيب أسعد يازجي محاسبا ً
للثانوية وت�لاه ف��ؤاد م��س��وح .وك��ان��ت المساعدات
والتبرعات من مختلف مناطق الشام وخاصة المواد
التموينية من قمح وطحين وع��دس وزي��ت وزيتون
وبكميات كبيرة جداً .بين عامي  1954-1953انتقل
القسم الداخلي إل��ى منزل الدكتور ميشيل يازجي
وي��وس��ف كامل ي��ازج��ي بسبب ازدي���اد ع��دد الطالب
الداخليين .أما غرف التدريس فقد توزعت في منازل
مستأجرة من الياس بربر وميشيل أدي��ب .وفي عام
 1952زودت المدرسة بمقاعد جديدة وحديثة وخزانة
ومكتبة .وف��ي مطلع  1955انتقلت صفوف دراس��ة
القسم اإلع���دادي إل��ى منزل الياس الحافظ يازجي
مكان الغسانية وانتقلت الصفوف الثانوية إلى منزل
الدكتور ميشيل يازجي بعد بناء طابق جديد.
وفي نيسان  1955وبسبب اغتيال المالكي واتهام
الجهاز الحزبي بكامله في االغتيال ومالحقة جميع
أعضائه ،أقفلت المدرسة وت��م التحفظ على أثاثها
ومحتوياتها لصالح الدولة .كما أقفلت جميع المدارس
التابعة للحزب السوري القومي .بعد إقفال ثانوية
النهضة توزع طالبها على مدارس المنطقة في إعدادية
اليقظة العربية والمزينة ومدرسة القديس بطرس .أما
أثاث المدرسة فقد ظ ّل رهين المصادرة لعام ،1965
ولم يفلح ميشيل أديب في إعادة فتحها رغم توسطه
لدى كبار المسؤولين في الدولة ومنهم أكرم الحوراني
(كما يقول في كتابه) وبعد إع��ادة األث��اث لصاحب
الترخيص تكون مدرسة النهضة قد انتهى وجودها
وبيع أثاثها بكامله وم��ن ضمنه سيارة جيب .ولم
يبقى من األثاث سوى خزانة واحدة ما زالت في منزل
ميشيل أديب.

م��ن جهته يفيد األم��ي��ن ح��ي��در ال��ح��اج اسماعيل
في الصفحة  48من مؤلفه األوتوستراد التاريخي
والثقافي (الجزء األول) بما يلي:
«بعد انتمائي إلى الحزب طلب مني األمين الياس
جرجي وك��ان عميدا ً للداخلية أن أذه��ب إل��ى بلدة
مرمريتا (في وادي النضارة الذي كان يعرف بوادي
النصارى) لكي أد ّرس هناك ،بعد أن عرف عن تفوقي
في اللغة اإلنكليزية (عندما كنت في مدارس فلسطين
التي كانت تهتم بهذه اللغة أثناء االنتداب البريطاني)

وتف ّوقي في الرياضيات .الحقيقة أني كنت أحب أن
أتابع دراس��ت��ي بالتسجيل في جامعة دمشق لكن
األمين الياس أمر وأنا نفذت.
وفي مرمريتا بقيت خمس سنوات كاملة مع آخرين
من المدرسين نعلّم في مدرسة النهضة التي صارت
مشهورة .في المدرسة وجد قسم داخلي ضم الطالب
الذين كانوا يأتون من مناطق بعيدة مثل شمال الشام،
وكنت مع بقية المد ّرسين نتناول الطعام في ذلك
القسم .في البداية أعني قبل إنشاء ذلك القسم كانت
بعض العائالت القومية تساعدنا .أما الرواتب فلم تكن
موجودة في البداية للمعلمين القوميين االجتماعيين
(كحالة) لعدم وجود
مثلي ومثل الرفيق نجيب خياط
ّ
أموال ،فمدخول المدرسة كان قليالً إذ كانت األقساط
المدرسية زهيدة ،باإلضافة إلى أن المدرسة كانت
تساعد بعض ال��ط�لاب م��ن ذوي العائالت الفقيرة
ولهدف إذاع��ي خدم انتشار الحزب في تلك المنطقة
(األرثوذكسية).
وكنت أد ّرس الرياضيات والعلوم لتالميذ صف
الموحدة والصف الذي دونه .أما الرفيق
البكالوريا
ّ
نجيب فقد د ّرس اللغة الفرنسية التي كان يجيدها.
وخالل السنوات الخمس التي قضيتها في التعليم
هناك كنت أرافق طالب وطالبات البكالوريا إلى حمص
حيث كانوا يشاركون في امتحانات الدولة الرسمية.
وباإلضافة إلى التدريس عملت في تلك المنطقة ناظرا ً
لإلذاعة في منفذية الحصن (نسبة لقلعة الحصن) التي
كان منفذها الرفيق يوسف معماري ،وتجدر اإلشارة
إلى أن الرفيق رجا اليازجي (هو وعائلته) كان من
مؤسسي تلك المدرسة الرئيسيين ،وبذل جهدا ً عظيما ً
إلنجاحها ،كما أنه عمل ناموسا ً للمنفذية في مرحلة من
المراحل.
وعندما كنت ناظرا ً لإلذاعة زارت األمينة األولى
جولييت المير سعاده (زوجة الزعيم) مرمريتا ،وال
أنسى أن الرفيق ميشال أديب عمل مديرا ً للمدرسة
ود ّرس فيها األدب العربي ،وكذلك الرفيق عبدالله
يازجي الذي عمل ناظرا ً لها.
وق��د تمكنت المدرسة بفضل جهازها التعليمي
وإدارت��ه��ا ومساعدتها للطالب أن تخ ّرج أجياال ً من
الطالبات وال��ط�لاب ال��ذي��ن نجحوا ف��ي امتحانات
البكالوريا وتسلّموا مناصب ذات قيمة بعد تخرجهم
من جامعة دمشق ،في الدولة وفي الحياة المدنية.
أذكر منهم على سبيل المثال مما تسمح به ذاكرتي:
عزيز حديد ،ابراهيم جديد (الذي صار وزيرا ً للنفط في
الجمهورية العربية السورية وزار لبنان من سنوات
()6
ليست بعيدة) وشقيقه الياس جديد وعبدالله كوزاك
ال��ذي ص��ار م��ن أنجح رج��ال األع��م��ال ف��ي البرازيل،
وعدنان يازجي وعبدو معطي وعيسى معطي وآخرين

من آل ن��ادر ،ونجوى نجار (زوج��ة رفيقنا المد ّرس
والضابط السابق في الجيش الشامي مهيب خوري)
وشقيقها ابراهيم نجار ،وب��ش��ارة ن��دروس وم��ن آل
أحوش من بلدة حبنمرة( ،)7وغيرهم مما يعد بالمئات.
وتجدر اإلش���ارة إل��ى أن��ي زرت مرمريتا ،بنا ًء على
مسوح
دعوة من المنفذ العام للمنطقة الرفيقة بشرى ّ
لكي ألقي محاضرة بمناسبة األول من آذار منذ ثالثة
أع��وام .ذهبت ألجد المئات من طالبي الذين صاروا
رج��اال ً وسيدات مثاليين في الساحة التي خصصت
إللقاء المحاضرة ،وانهارت الدموع مني ومنهم ،دموع
الفرح والذكريات .وفي تلك المحاضرة حدثتهم عن:
التكنولوجيا الروحية في الحزب السوري القومي
االجتماعي.
وال أنسى وال يمكن أن أنسى أن أحد طالبي من بين
األحياء أيضاً ،كان األمين فاخر كيالي (من إدلب) زوج
األمينة جاكلين ايليو من القامشلي ،وهما صارا جارين
لي عندما كنت أقيم في زقاق الصخر في المزة ،والحقا ً
من أع ّز العائالت القومية االجتماعية الصديقة.

ننقل أيضا ً المعلومات التي كان قدمها في فترات
سابقة كل من األمين فايز شهرستان والرفيق فؤاد
مسوح (والد األمينة بشرى مسوح).
من األمين فايز شهرستان:
مديرها الرفيق عبدالله يازجي ود ّرس فيها الرفقاء:
رجا اليازجي ،نجيب خياط (كحالة) ،خليل سلوم
(والد األمين نزار سلوم) ،يوسف مروة (من النبطية
وحاليا ً في كندا) ،يوسف نبا (من راس المتن) ،األمين
حيدر الحاج اسماعيل ،ومخايل معطي.
من الرفيق فؤاد مسوح :
« عملت بين عامي  1955 ،1952بوظيفة محاسب
وم����د ّرس ف��ي م��درس��ة النهضة ،حيث د ّرس فيها
حوالي  800طالب اع��دادي وثانوي خ�لال سنوات
افتتاحها  55-49وك��ان فيها أكثر من  100طالب
داخلي سنويا ً من جميع انحاء سوريا .ومن أسماء
الطالب والمد ّرسين الذين يذكرهم :الياس مسوح،
الياس الفاضل ،حيدر حاج اسماعيل ،جورج حليسو
(االمين الحقاً ،من حلب) ،رجا يازجي ،نجيب كحالة،
ك�لال ال��ع��ارف ،ج��ورج عجمو ،وليد مدفعي ،زكريا
السيد ،عبدالله الكنج ،شراخب دندشي (عقيلته)،
عبدالمسيح بنيامين (ن ّرجح انه األمين عبدالمسيح
طرزي وقد كان طالبا ً في القسم الداخلي) ،محمد زهير
صالح (اردني).

هوامش
 .1مرارا ً وتكرارا ً
كتبت إلى رفقاء معنيين فلم يصلنا أي جواب .موضوع تاريخ الحزب يجب أن يعني كل الحزب ،فجميعنا
ُ
مطالبون بإنقاذ األقصى تالفيا ً لمزيد من الخسارة.
 .2يروي األستاذ عيسى طنوس في الصفحة  395من مؤلفه «من ذاكرة مرمريتا» أن المدرسة الغسانية تأسست عام 1949
وشملت المرحلتين اإلعدادية والثانوية .كان الدافع لتأسيسها هو أن عددا ً من الطالب تداعوا للدكتور عيسى جبرا يازجي
بضرورة افتتاح مدرسة ،وهذه المجموعة الطالبية تنتمي إلى الحزب السوري القومي ،ظنا ً منهم أن الدكتور عيسى يشاطرهم
أفكارهم .وقد أسند ادارة المدرسة إلى أخيه ابراهيم جبرا يازجي الذي بذل جهودا ً كبيرة في ادارتها والمحافظة على خطها
التربوي والوطني .فانتسب اليها عدد كبير من الطالب ذوي الميول اليسارية ،األمر الذي دفع بالطالب األوائل من السوريين
القوميين إلى االنفصال عن المدرسة ومطالبة مجموعتهم بالخارج بافتتاح مدرسة وكان لهم ذلك في ثانوية النهضة التي
استقطبت فيما بعد أعدادا ً كبيرة من مدرسة الغسانية.
 .3رجا يازجي :تولى مسؤوليات عديدة منها عمدة الثقافة.
 .4حيدر اسماعيل عيسى :هو االمين حيدر الحاج اسماعيل.
 .5وليد مدفعي ،مراجعة النبذة عنه على الموقع المذكور آنفاً.
 .6عبدالله ك��وزاك :من «نبع كركر» .غادر إلى البرازيل وأسس أعماالً ناجحة في العاصمة برازيليا .نشط حزبيا ً في القطاع
العسكري في لبنان قبل مغادرته إلى البرازيل متوليا ً فيها مسؤوليات حزبية .بقي ملتزما ً وناشطا ً حتى آخر أيامه .لالطالع
على ما كتبت عنه الدخول إلى أرشيف تاريخ الحزب على الموقع التالي،www.ssnp.info :
 .7منها :األمين بديع أحوش ،الرفيق حليم داود والرفيق متّى أسعد الذي صدر له قبل رحيله كتاب مذكرات بعنوان «الماضي
المجهول وأيام ال تنسى».
لالطالع على النبذة المعممة عنها الدخول إلى أرشيف تاريخ الحزب على الموقع المذكور أنفاً.

ال�شهيد الذي لم ي ُْ�س َت َ�شهد ...الرفيق بيار �أبو جودة (جبران) من الن�شاط الحزبي �إبّان ح�صار بيروت عام 1982
عبد المسيح .بيار .مارون .ماري تيريز .ريتا.
هكذا رغب جوزف أبو جودة أن يطلق على أبنائه،
وبناته .أراد أن يكونوا كما من نشأ على االنغالق
والتعصب ،والمذهب والطائفة ،ويرفض كل فكر وطني
ّ
جامع ،أو يقيم صالت الو ّد والقربى مع اآلخرين من غير
طائفته.
كأنه أرادهم أن ينشأوا انعزاليين ،يحملون السالح
في الحرب البشعة ،يَسحلون ويقتلون ويعذبون من
يقع بين أيديهم من أبناء المذاهب األخرى .إذ ال مكان
لهؤالء حيث ترعرع ونشأ وأقفل نظراته وأذنيه وعقله
عن كل شيء آخر.
إنما ،لم يسمع عبد المسيح وبيار ومارون وماري
تيريز وريتا كالم والدهم .لقد عصوا واتجهوا عكس ما
أراد ورغب وصلى.
لقد هبط على عقولهم وعي آخر .قرأوا لهذا العظيم
من أمتهم .آمنوا .اقتنعوا جيدا ً واتجهوا عكس ما نشأوا
وتربوا ،وكل منهم رفع يمينه ،وبصوت يطلع من القلب
والعقل واإلرادة ردد قسمه ألف م ّرة ،وسار فرحا ً بما
اتخذ له ولعائلته من حياة جديدة.
التق الرفيق بيار أبو جودة (جبران) إالّ قليالً.
لم ِ
فهو عمل في حقل التدريب والعسكر الذي لم أفقه منه
سوى تلك الفترة في مخيّم الحزب عام  1958في ضهور
الشوير .كل مسؤولياتي وأعمالي الحزبية اتجهت نحو
اإلدارة.
وفي هذا القليل كان يلفتني ببشاشته ،تواضعه،
ترفعه ،مناقبه ،وبتجسيده في تصرفاته وتعاطيه ما
أراده سعاده من أعضاء حزبه.
إنما سمعت عنه كثيراً .وأكثر عندما التقينا المئات
من الرفقاء في الباحة خارج الكنيسة في بلدته «دير
الحرف» وسمعت من الرفقاء الذين عرفوه ورافقوه في
سنوات الحرب ،وفي قدسية المواجهة مع العدو ،وكلهم
ينحنون ألعماله ويعترفون.
رفيقي جبران،
منحك حزبك وسام الواجب .نمنحك نحن رفقاؤك
تسمية الشهيد الذي لم يستشهد .لقد كنت في الكثير
من السنوات مشروع شهيد ،ورغبت لو ترتفع في أي
مواجهة ،في أي معركة ،في أي عملية مقاومة ،إلى
الشهادة ،فتنضم إلى العديد من رفقائك األبطال الذين
قاتلت معهم في أحلك الظروف وأخطرها.
يؤسفني أنني لم أعرفك كثيرا ً إلاّ بعد رحيلك .إنما
أعدك أني سأجمع الكثير ،ممن يعرفون عنك ،فتبقى
مالحم نضالك قائمة ،مستمرة وخالدة في حزبك ،كما
جميع الشهداء والمناضلين األوفياء.

في العام  1982كنت توليت مسؤولية عميد
المالية .أذكر أن جهاز العمدة كان مؤلفا ً من:
األمين ابراهيم زين :وكيالً
األمين يوسف الدبس :ناموسا ً
ً()1
األمين ح ّنا قيصر :خازنا ً عاما
الرفيقة هال نابلسي :ناموسا ً
وكان الرفيق غسان الشومري سائقا ً مرافقا ً
للعميد.
قبل أن يبدأ حصار بيروت من قبل الجيش
«اإلسرائيلي» ،كان الوكيل والناموس قد انتقال
إلى البقاع فيما كنت بقيت مع حضرة الخازن
والرفيقة هال في بيروت.
أش��ه��د ل�لأم��ي��ن ح�� ّن��ا ق��ي��ص��ر اس��ت��م��راره في
مسؤوليته رغ��م ما كانت تتع ّرض له بيروت
المحاصرة من قصف مد ّمر يزيد من العذاب الذي
كان يعاني منه األهالي ،وقد انقطعت عنهم المياه
والكهرباء إال لماماً ،ومعهما أصناف الفاكهة
والخضار ومواد تموينية كثيرة.
تبلغت قرارا ً من حضرة الرئيس( )2بسحب كل
المبالغ المالية المتوفرة في المصارف ،وأن ال
نودع فيها أي مبلغ قد يح ّول إلى الحزب في تلك
األشهر الصعبة .وبالفعل تم ذلك .في األيام األولى
وضعت األمينة إخالص (عقيلتي) المبالغ ضمن
أوراق بالستيكية ونايلون ووزعتها وسط التراب
ف��ي أح���واض «ال��زري��ع��ة» على الشرفة ورح��ت
أفكر مع األمين حنا ،ترى هل يصح أن نبقي تلك
المبالغ في األحواض؟ وفي حال تع ّرض منزلنا
للقصف أو للحريق فماذا نفعل؟
ق ّر ال��رأي أن ن��وزع المبالغ إلى منازل أمناء
ورفقاء موثوقين بحيث أنه إذا حصل أي مكروه
لمنزل أي منهم ،تكون الخسارة نسبية ومحصورة
بجزء من المبلغ الكبير .رحنا ن��و ّزع المبالغ
()200.000 ،150.000 ،100.000 ،50.000
إلى المنازل لقاء أوراق استالم صغيرة يحتفظ
بها الخازن العام ويسجلها على دفتر المحاسبة،
كذلك كان يسجل كل المصاريف تباعاً.
إذ أسجل تقديري الكبير لتميّز األمين حنا
قيصر في تلك األشهر الصعبة ،ال يسعني أيضا ً
إال أن أن��� ّوه بالرفيق البطل غسان الشومري
(فدى) الذي كان يؤمن جوالت العميد في مناطق
العاصمة .كما ينفذ توجيهات الخازن العام.

في تلك األشهر عرفت الرفيق «ف��دى» جيداً.
أشهد أن��ه قومي اجتماعي حقيقي ،بجرأته،
بأمانته ،بنظاميته ،بأخالقه ،فلم يتوقف عن
الحضور إلى منزلنا في أي يوم ،حتى في األيام
التي كانت تتعرض فيها بيروت إل��ى القصف
الشديد ،وال إلى التوجه معي إلى مناطق خطرة.
وأشهد أيضا ً للرفيقة هال التي لم تتوقف يوما ً
عن متابعة عملها مخاطر ًة بحياتها ،تتنقل من
مكان إلى آخر رغم القصف الذي كانت تتعرض
له العاصمة.
وكنا إذ نحتاج إلى مبلغ معيّن ،نتصل باألمين
أو بالرفيق ال��ذي أودع��ن��ا لديه مبلغا ً مالياً،
فنسحبه أو نسحب جزءا ً منه .واألمين حنا قيصر
يسجل كل تلك الحركة.
بعد انتهاء الحاجة إلى هذا التدبير االحتياطي،
سحبنا ما تبقى من مبالغ مالية ،وأودعت مجددا ً
بتصرف الخزانة العامة.
البيان المالي الذي أع��دّه الخازن العام ُرفع
إلى المجلس األعلى (برئاسة األمين مصطفى
ع��زال��دي��ن) ال��ذي أخ��ذ ق��راره بالمصادقة عليه
(ابراء ذ ّمة).
من كل المبالغ التي وزعت الى منازل أمناء
ورفقاء ،حصلت خسارة مبلغ  5000ل.ل فقط.
لقد اضطر الرفيق ع .ن .إلى االستفادة منه ،من
أصل مبلغ  50.000ل.ل .مودعة لديه.
اضطررت ،حضرة العميد ،وأنا مستعد لتسديد
المبلغ أقساطاً.
لم نطالبه ،وقد تفهمنا اضطراره إلى المبلغ في
واقع صعب جداً.
ذكرت لي الرفيقة هال النابلسي مؤخرا ً أنها
ع��م��دت م��ع ال��خ��ازن ال��ع��ام إل��ى ات�لاف األوراق
الصغيرة التي كانت
تضبط حركة الصندوق ،بعد أن كان سجلها
األمين حنا على دفتر خاص بالمحاسبة ،وذلك
في مكتب الشركة التي ك��ان يملكها ويديرها
الفاضل يوسف وال��د األمين ميشال خوري(.)3
وكان األمين حنا قيصر هو مسؤول المحاسبة في
الشركة ،ويعتمد المكتب لمزاولة عمله كخازن
عام ،مستفيدا ً من مخبأ استحدثه في مكان خفي
لحفظ األوراق.
عند دخول القوات «اإلسرائيلية» إلى بيروت،

أُمكن متابعة العمل المالي ،وهنا أذك��ر بتقدير
كبير الدور الذي قام به الرفيق طوني روكز(،)4
بين العميد وك��ان انتقل إل��ى مكان آم��ن ،وبين
مسؤولين ورفقاء كلما احتاجت المراكز الحزبية
إلى مال.
عند خروجها من بيروت مندحرة ،رحت أداوم
في مستوصف عمدة العمل ،تواكبني الرفيقة هال،
وينضم إلينا المواطن في حينه يوسف خيرالله
الذي كان – وهو مواطن – يكلّف بأعمال كثيرة
من قبل عميد العمل األمين نصري خوري.
هكذا ل��م نترك رفيقا ً ك��ان مفرغا ً ف��ي العمل
الحزبي ،إال وقدمنا له ما يم ّكنه من تدبر أمره في
تلك المرحلة الصعبة جداً.
من الرفقاء الذين شهدوا على ذلك أذكر الرفيق
محمد نحلة ،الذي أعرف جيدا ً جرأته وتفانيه،
وصموده في تلك األشهر.

هوامش
 .1حنا قيصر :من الجنوب السوري .لالطالع على
م��ا كتبت عنه ال��دخ��ول إل��ى أرش�ي��ف ت��اري��خ الحزب
على م��وق��ع شبكة المعلومات ال�س��وري��ة القومية
االجتماعية  .www.ssnp.infoع��اون��ه لفترة،
الرفيق شوقي إبراهيم ،والمتميز أيضا ً بسويته
األخالقية.
 .2األمين إنعام رع��د في حينه ك��ان يقطن وعائلته
في ح��ارة حريك ،في منزل مجاور ل��دارة العالّمة
الشيخ محمد حسين فضل الله .فانتقلت العائلة إلى
شقة في بناية مجاورة لمحالت «غوديز» في شارع
فردان على مقربة من مركز الحزب في حينه.
 .3كان يقع في البناية المجاورة للبناية التي يقطن
فيها األم�ي��ن يوسف األش�ق��ر ف��ي منطقة القريطم.
وكان األمين ميشال غادر إلى إحدى الدول العربية
حيث أسس فرعا ً للشركة ،شهد نموا ً ونجاحا ً وما
زال.
 .4طوني روك��ز :من «ب��اب م��ارع» (البقاع الغربي).
كان يتولى مسؤولية منفذ عام الطلبة الجامعيين.
ت�ع� ّرض للخطف وم��ا زال مصيره مجهوالً .تميّز
ب�ج��رأت��ه ،بثقافته القومية االجتماعية ،والتزامه
المتفاني بالحزب.

